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Propozycje menu Wigilijnego  
 

 

Propozycja serwowana I  

 95 zł/osoba 
 

PRZEKĄSKI W STOLE 

Łosoś marynowany 

Karp w galarecie 

Tatar ze śledzia 

Pasztet warzywny z fasoli 

Sałatka jarzynowa 

Wybór pieczywa 

DANIA SERWOWANE 

Zupa (jedna do wyboru) 

Żurek z grzybami/ maślanka/ podgrzybek /jajko 

Barszcz czerwony/ uszka grzybowe 

Danie główne (jedno do wyboru) 

Łosoś w dzikich ziołach/ risotto / maślanka/ 

oliwa pomidorowa 

Kurczak kukurydziany/ puree ziemniaczane/ 

jarmuż/ szpinak 

Deser (jeden z do wyboru) 

Keks lub makowiec z kruszonką owocową            

i czekoladą 

NAPOJE 

Kompot z suszonych owoców 

Woda niegazowana/ gazowana 

Świeża, aromatyczna kawa z ekspresu 

Wybór herbat 

 

 

 

               Propozycja serwowana II    

125 zł/osoba 
 

PRZEKĄSKI W STOLE 

Łosoś marynowany 

Karp w galarecie 

Ryba po grecku 

Carpaccio z buraka z orzechami 

Pasztet z kaczki 

Schab w galarecie 

Sałatka jarzynowa 

Wybór pieczywa 

DANIA SERWOWANE 

Zupa (jedna do wyboru) 

Barszcz czerwony/ uszka grzybowe 

Krem grzybowy / śmietana pietruszkowa /oliwa 

z wędzonych warzyw 

Danie główne (jedno do wyboru) 

Łosoś w dzikich ziołach/ risotto/ maślanka/ 

oliwa pomidorowa 

Sandacz/ soczewica/ maślanka / kalafior/ 

groszek cukrowy 

Gęś sous-vide /pęczak z marchewką/ emulsja     

z buraka / ser koryciński 

Deser (jeden do wyboru) 

Sernik lub makowiec z kruszonką owocową        

i czekoladą 

NAPOJE 

Kompot z suszonych owoców 

Woda niegazowana/ gazowana 

Świeża, aromatyczna kawa z ekspresu 

Wybór herbat 
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Propozycja menu w formie bufetu  
 

 

 

Propozycja  w formie bufetu I – 95 zł/osoba 

(powyżej 15 osób) 

 

BUFET CIEPŁY 

Żurek z grzybami/ maślanka/ podgrzybek/ jajko 

Barszcz czerwony / uszka grzybowe 

Pierogi z kapustą i grzybami i okrasą 

Pierogi ruskie z masłem 

Karp w cieście pietruszkowym 

Gołąbki z ryżem, kaszą i grzybami 

Filet z kurczaka z pomidorami suszonymi 

Kapusta z grochem 

Ziemniaki gotowane z masłem 

 

BUFET ZIMNY 

Łosoś marynowany 

Karp w galarecie 

Tatar ze śledzia 

Sałata jarzynowa 

Surówka z kiszonej kapusty 

Wybór pieczywa 

Ciasto makowiec lub Keks z kruszonką 

owocową 

NAPOJE 

Kompot z suszonych owoców 

Woda niegazowana/ gazowana 

Świeża, aromatyczna kawa z ekspresu 

Wybór herbat 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta Wigilijna w formie bufetu II – 125 

zł/osoba (powyżej 15 osób) 

 

BUFET CIEPŁY 

Żurek z grzybami/ maślanka/ podgrzybek/ jajko 

Krem grzybowy z grzankami 

Pierogi z kapustą i grzybami i okrasą 

Pierogi ruskie z masłem 

Gołąbki z ryżem, kaszą i grzybami 

Łosoś pieczony w ziołach LUB Karp w cieście 

pietruszkowym 

Kaczka sous-vide z warzywami 

karmelizowanymi 

Kapusta z grochem 

Ziemniaki pieczone w parmezanie 

 

BUFET ZIMNY 

Łosoś marynowany 

Karp w galarecie 

Ryba po grecku 

Carpaccio z buraka z orzechami 

Pasztet z kaczki 

Sałatka jarzynowa 

Surówka z kiszonej kapusty 

Sałatka z buraków 

Wybór pieczywa 

Ciasto makowiec lub Sernik z kruszonką 

owocową 

NAPOJE 

Kompot z suszonych owoców 

Woda niegazowana/ gazowana 

Świeża, aromatyczna kawa z ekspresu 

Wybór herbat
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